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As primeiras palavras do Editorial nº 17 da Revista 
Caminhos são para agradecer a todos aqueles que 
de forma direta ou indireta estiveram connosco 
desde Março de 2020 e que com empenho, 
dedicação e mesmo superação procuraram ajudar-
nos a responder aos permanentes desafios que esta 
pandemia nos colocou e coloca.

Todos sem exceção tivemos que alterar a nossa forma de ser, estar e 
saber fazer impelidos para mudanças com repercussão nas dimensões 
física, emocional e mesmo financeira.

A Elo Social que sempre teve intrínseca à sua cultura organizacional 
um conjunto de valores e princípios, como a inclusão social dos nossos 
utentes, a promoção de competências sociais e autonomia e o fomentar 
a participação ativa das famílias na vida Institucional, teve em razão 
dos princípios de saúde e segurança dos nossos utentes de adequar 
essas práticas a esta nova realidade. 

É nossa esperança, para o ano de 2022, que aconteça o virar da página 
tão desejado e possamos prosseguir com os projetos, programas e vida 
institucional pré-pandemia. 

Independentemente de tudo, os alicerces desta obra e de todos os 
que intervêm nela são resistentes e a força tem de se regenerar, 
principalmente na dificuldade.   

Até para o ano.             
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NÓS
PRIMEIRO

Expressões que dão para rir e pensar. . .

Pergunta uma profissional para o utente:
- Tu és do Benfica?
- Não… eu sou Diabético.

Depois de um mês a trabalhar o objetivo e 
nada memorizar, no dia da avaliação o utente 
disse os cinco sentidos sem se engasgar…
Vira-se para a monitora e diz: 
- Monitora, estou admirado comigo mesmo.

Desejo de uma utente sobre a pessoa mais 
importante para ela.
Utente: Quero tanto a minha mãe por isso 
mima-te mãe, por favor!

Antecedendo a apresentação dos Panteras 
Negras no Aniversário da Elo Social:
Utente: Para mim os Panteras Negras são um 
sonho!

Na avaliação de um objetivo:
Técnico – Então diz lá, se tiveres que passar a estrada 
por onde tens que passar?
Utente – Pela passadeira.
Técnico – Boa e por onde mais?
Utente – Pela Ponte.
Técnico – Boa e só falta mais um local, qual é?
Utente – …
Técnico – Olha para ali (outro técnico com um 
“semáforo” para peões)…
Utente – Para o corno.
Técnico – Não, tens que passar nos… Si….Si…
Utente – Cifão!
Técnico –  Não, é pelos Sinais!

Técnico – … Outra pergunta: imagina que vais numa 
estrada e que não tem passeio. Olha, por exemplo, 
imagina que vais a Fátima a pé, em que lado deves 
andar?
Utente – Não, eu não vou.
Técnico – Sim, não vais, mas vamos só imaginar. Vais 
do lado onde encontras os carros de frente ou do lado 
onde os carros vêm de trás e não os consegues ver?
Utente – Já disse que não vou! 
(Técnico não se lembrava que o utente era de outra 
religião!)

Durante a atividade de pintura em sala:
Técnico – Queres pintar?
Utente – Não!
Técnico- Então porquê?
Utente- Pintar faz calos!!

Durante a atividade de DPS:
Técnico- Fala mais devagar para que eu te possa 
compreender!
Utente – Acha, acha?! Com estas máscaras alguém 
consegue ouvir alguém?
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A VOZ DA 
PRESIDENTE

indo agora mais um ano de grandes preocupações 
com a pandemia, que teima em não nos deixar 
e nos obriga a não descurar esta luta, temos de 
encarar o início de 2022 com ânimo e alegria, para 
abraçar novas ideias e novos projetos. 

É com este espirito que vamos prosseguir, nesta normalidade 
possível, atentos e disponíveis para nos adaptarmos sempre 
que necessário, às circunstâncias que se nos vierem a deparar. 
Sabemos que podemos contar com as Famílias e 
Representantes dos utentes que durante a pandemia 
responderam sempre positivamente aos nossos apelos, com 
os nossos colaboradores que demonstraram grande dedicação 
e profissionalismo e com os nossos utentes que têm acatado 
e respeitado as difíceis condições que lhes têm sido impostas.
Confiamos que estamos mais protegidos e é deste modo 
que, com os pés assentes na terra, temos os olhos postos no 
futuro. 
Quando iniciámos o ano de 2021, tivemos grande esperança 
de que projetos estruturantes na atividade da Elo Social e no 
seu futuro, que aguardavam deliberações de várias entidades, 
em particular da Câmara Municipal de Lisboa e do Instituto 
da Segurança Social, obtivessem os necessários despachos 
para podermos prosseguir. 
Mas tal não se veio a verificar. Estes atrasos na obtenção 
de pareceres favoráveis, a que somos alheios, condicionam 
a plena utilização das nossas instalações, em especial da 
Residência Laços cujo arranque tem vindo a ser adiado.
Esperávamos também que o projeto para o terreno da 
Encarnação tivesse avançado, contudo, até ao momento, não 
foram obtidas respostas concretas para se poder prosseguir.
Lamentamos que estas demoras burocráticas, que não nos 
desmobilizarão, nos travem a nossa vontade e nos impeçam 
de progredir mais rápido.
Criámos e reforçámos as condições que nos permitiram 

F

trabalhar, com segurança, com os nossos utentes, adequando 
as instalações, o pessoal e o tipo de atividades, a cada plano 
de desenvolvimento individual e às circunstâncias de cada 
momento.
Em 2022 vamos ter, no CAO, Lar Residencial e no CEP, novos 
reptos pela frente.
A Portaria nº70/2021 que visa criar o Centro de Atividades 
e Capacitação para a Inclusão (CACI), que sucede e substitui 
o Centro de Atividades Ocupacionais (CAO), coloca à Elo 
Social um grande desafio de adaptação, em particular no que 
respeita à organização e ao funcionamento, aspetos que terão 
de ser cuidadosamente analisados e, sempre que necessário, 
adaptados à nova legislação, com soluções sustentáveis.
Encontramo-nos num momento de mudança, em que se torna 
indispensável uma perspetiva estratégica para o funcionamento 
integrado das várias unidades (Moradias, Laços e CACIs) da Elo 
Social.
O Centro de Emprego Protegido da Elo Social foi fortemente 
afetado pela pandemia, pois perdeu a área de serviços 
de embalamento de talheres, devida à crise no sector da 
aviação e viu reduzida a sua colaboração com a CML no 
acompanhamento das carrinhas da área da educação, por 
força da descentralização de funções do Municipio para os 
agrupamentos escolares. Acresce que o CEP não foi abrangido 
pelos apoios às empresas destinados a financiar os custos de 
aquisição de equipamentos de proteção individual e serviços 
de higienização e desinfeção, bem como, de reorganização das 
instalações, para fazer face à pandemia. Todas estas situações 
tiveram um impacto financeiro negativo no exercício do CEP 
e estamos já a reestruturar as equipas e a procurar novos 
clientes, com vista à sua sustentabilidade e manutenção dos 
postos de trabalho.
Apesar dos condicionalismos e das incertezas que pendem no 
ano 2022, tudo faremos para que na Elo Social exista um clima 
de confiança e de estabilidade, indispensável ao bem-estar dos 
nossos utentes, ao bom desempenho dos colaboradores e à 
implementação e desenvolvimento das ações planeadas.

Um agradecimento e reconhecimento a todos Utentes, 
Familiares e Representantes dos utentes e Colaboradores que 
em conjunto nos permitiram ultrapassar as dificuldades do Ano 
de 2021. 
Uma palavra final de pesar e lembrança para as nossas 
estrelinhas, Maria Alexandra Maia dos Santos e Bruno Eduardo 
Gonçalves Costa Pecegueiro, que prematuramente partiram em 
2021, mas que permanecerão para sempre nos nossos corações.
Desejo que esta época seja repleta de saúde e que o Ano Novo 
seja de renovada esperança e melhores dias.

FELIZ ANO NOVO PARA TODOS.

Maria de Lurdes Carvalho
Presidente da Direção

Mª LURDES CARVALHO
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minha filha Helena é um dos orgulhos 
da minha vida; tenho outro, a Mariana, a 
mana da Helena!

A Helena é a minha primeira filha, foi muito 
desejada não só pelos pais, mas por toda a família. 
O nascimento dela e os dias que se seguiram foram 
dos momentos mais felizes da minha vida. Tanto 
durante a gravidez como nos dias logo a seguir ao 
seu nascimento, eu vivi em verdadeiro “estado de 
graça”, num mundo cor-de-rosa, cheio de esperança 
e amor. No dia 15 de Abril de 1991, inundada de 
felicidade, dei à luz a minha filha perfeita, com 
quem tanto tinha sonhado. 

Infelizmente, no seu sexto dia de vida, sem que 
nada fizesse prever o que iria acontecer, a Helena 
entra em coma e o meu mundo ruiu. Nem nos 

meus piores pesadelos alguma vez me passou 
pela cabeça que poderia acontecer algo assim; 
sofri por mim, mas sofri essencialmente por ela, 
pelo seu sofrimento, pela sua luta; sem ela eu não 
existia e nada fazia sentido. Mas, contra tudo e 
contra todos, a minha menina foi ultrapassando 
todos os desafios, sempre com uma alegria e uma 
felicidade contagiantes: nos 2 primeiros anos 
quando lutou pela vida, aos 8 quando perdeu toda 
a sua qualidade de vida, aos 10 quando teve de 
fazer o transplante de fígado, aos 16 quando fez o 
transplante renal... 

A Helena tem sido sempre um exemplo para mim, 
de como a felicidade é possível mesmo nas mais 
pequenas coisas. Como ela me disse num dia em 
que estava internada no hospital, inchada, com 
dores (os rins tinham deixado de funcionar): “mãe, 

A

A VOZ
DAS FAMÍLIAS
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porque estás triste? Eu prefiro estar contente”!
Também na transição para a sua vida adulta, não foi diferente. A 
Helena sempre frequentou a escola “normal”, com todos os apoios 
necessários, é claro, mas quando isso deixou de ser possível foi 
muito angustiante para mim, enquanto mãe. Visitei inúmeros 
projetos e instituições, mas parecia-me sempre que nenhuma era 
a indicada para ela; foi mesmo muito difícil! Mas, mais uma vez, a 
Helena superou o novo desafio com distinção. A entrada na ELO foi 
um sucesso, a Helena adaptou-se lindamente, todos a acolheram 
de uma forma maravilhosa, todos os colaboradores, colegas e 
familiares dos colegas. Com a ajuda de todos a Helena encontrou 
o seu lugar. Na Elo ela tem os seus amigos (que não são apenas os 
colegas), os seus objetivos, a sua vida. Na Elo ela sente-se amada, 
respeitada e útil. Na Elo a Helena “cresceu” a olhos vistos, melhorou 
o seu desempenho intelectual e físico, tornou-se mais madura e 
autónoma, mas mais importante, pelo menos para mim, encontrou 
o seu lugar fora do seio familiar. Na Elo encontrou espaço para 
si, para o seu espírito de “estar sempre em festa”, de conviver 
com os outros, aprender, brincar, cantar, dançar e ser feliz. E eu, 
a mãe da Helena, encontrei verdadeiros parceiros/aliados nesta 
minha missão de apoiar a minha filha no seu desenvolvimento e 
autonomia, contribuindo sempre para o seu bem-estar e felicidade. 
A Elo entrou-nos pela nossa vida dentro, e como organização 
aberta que é, entrou também na vida da minha família e amigos. 

Já vimos a nossa vida a andar para trás muitas vezes, mas ambas 
sabemos que para a frente é que é o caminho e que todos os dias 
devem ser celebrados junto daqueles que amamos, incluindo os 
que já não estão presentes fisicamente como o meu irmão, os meus 
avós, o Nuno, a Carolina e o Bruno. 

Todos os aniversários da Helena representam uma batalha ganha 
e um orgulho imenso de ser mãe de uma menina/mulher tão 
verdadeiramente especial, que muito nos ensina a todos!

Por fim quero agradecer a todos 
os que fazem parte da nossa vida: 
à família, em particular aos meus 
pais e irmãos, aos amigos, aos 
profissionais de saúde e à Elo por 
estarem sempre connosco e para 
nós e por tornarem a nossa vida 
melhor!

Um grande beijinho meu e da 
Helena

Sara Pestana
Mãe
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hegou o Natal! E agora? Será que estas 
máscaras indesejadas que nos escondem 
o rosto e a distância social que só 
aumenta o frio do inverno nos iam 

impedir de festejar uma das épocas mais queridas 
pelos nossos utentes? 

É claro que não! E assim foi que, cientes da 
necessidade de manter viva a tradição, nos unimos 
num esforço de criatividade para construir uma 
festa diferente mas que chegasse a todos. Sim, 
porque o Natal é família, e, apesar de a família 
Elo se encontrar muito distante neste ano, não era 
possível passar esta época sem a unir de alguma 
forma.

E a forma encontrada foi a edição de um vídeo 
especial com vários números protagonizados 
pelos nossos utentes, mas com uma só mensagem: 
desejar a todos um Natal o mais feliz possível 
e aproximar os que, pelas razões óbvias, se 
encontravam afastados de nós.

O vídeo iniciou-se com uma bonita mensagem 
de amor dos grupos de CACI externo, ao som de 
músicas que tão bem invocavam a necessidade 

C

FESTA DE
NATAL
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de espalhar esse sentimento. Enquanto os utentes 
passavam essas mensagens de esperança e 
amor, iam apresentado as suas salas e atividades, 
levando um vislumbre do Elo aos amigos ausentes, 
amainando as saudades.

Nos grupos de lar residencial houve um pouco 
de tudo. Desde um recuo à infância com a música 
Super Fantástico, em que os nossos meninos 
desfilaram repletos de balões pelo palco do ginásio, 
a um concerto de Natal no CAO2 com a presença 
do amigo da casa, o João, e até uma representação 
da história do nascimento de Jesus Cristo. No 
ginásio passaram fotografias dos nossos utentes 
na instituição, bem como imagens marcantes 
da pandemia no país, num número bastante 
introspetivo. Finalmente, não podia faltar o lado 
mais divertido da festa, tendo havido anúncios ao 
azeite Galo e ao Ferrero Rocher, uma receita de 
bolo de Natal com ingredientes especiais e até uma 
paródia de Natal com uma versão bem animada da 
história de Maria e José de Nazaré. 
O CEP também participou, partilhando imagens 
das suas tarefas diárias nos seus vários setores de 
trabalho. 

E como não há festa sem Panteras Negras, o 
João e o Rui relembraram a banda mítica da 
casa e cantaram algumas das músicas por todos 
conhecidas, acompanhados por uma das nossas 
artistas que representou todos os amigos que não 
puderam atuar. 

Nesta festa tão especial nem os trabalhadores 
quiseram faltar e terminaram o vídeo com uma 
mensagem de Feliz Natal, dançando no palco ao 
som de Jingle Bells. 

Esta foi uma prova de que o Natal realmente é 
uma época de união e que vence qualquer barreira, 
porque onde mora o amor não existe distância mas 
sim vontade de tocar o coração do outro, mesmo 
que num toque impercetível aos nossos olhos.

Ana Rita Correia
Auxiliar de Atividades Ocupacionais
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os tempos que vivemos precisamos de pessoas que nos façam relembrar o quão “bom” pode ser o 
ser humano. 
Assim são vocês.
Vale a pena o abraço apertado que davas; 

Vale a pena os sons que fazias e pelo qual nos chamavas;
Vale a pena as corridas sobre a relva em busca do melhor remate;
Assim és tu Jójó.
Vale a pena as expressões cheias de vida que partilhavas;
Vale a pena a forma perseverante com que nos pedias as pulseiras, fios e anéis;
Vale a pena o olhar apaixonado que tinhas para o outro, mesmo que o outro fosse o espelho;
Assim és tu Xana.
Vale a pena o quanto te preocupavas connosco e com as nossas famílias;
Vale a pena as brincadeiras que tinhas e que recebias;
Vale a pena ouvir as tuas gargalhadas inconfundíveis;
Assim és tu Bruno.

Amigos, 
Valeu muito a pena ter convosco convivido e por isso vos quero dizer que, entre o infinito do céu e o finito 
da terra, existe o vosso infinito e que esse continuará sempre connosco.
Obrigado.

Ricardo Rodrigues
Diretor Técnico

UM TRIBUTO...

N
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“Melhor do que mil palavras inúteis é uma só 
palavra pacificadora.” – Dhammapada

Neste duríssimo caso da perda de um filho, 
encontro a palavra pacificadora “aceitação”.
Quem espera perder um filho? Quem está 
preparado?
As reações a esta situação são diferentes e a todos 
devemos respeitar com a máxima compreensão. 
Cada ser é único.
Portanto, apenas posso relatar a minha dolorosa 
experiência. Faço-o, apenas, porque o Sr. Dr. Ricardo 
me pediu com o objetivo de ser útil a alguém (Deus 
queira que não).
Aqui, na Elo, todos conheciam o Bruno Pecegueiro. 
Miúdo alegre, brincalhão, muito afetivo, a todos 
cumprimentando e gostando de festas, passeios, 
convívios.
De tudo isso usufruía com satisfação.
Perdê-lo em 5 dias foi, é e será, como o título 
indica, uma Perda Irreparável.
Foi de tal modo forte o choque que eu reagi com 
muita calma, muito amor, mas como um autómato. 
Escrevi-lhe uma pequena mensagem que li 
no funeral e depois uma longa e mais madura 
carta que li, aquando da sua transladação para o 
cemitério do Alto de S. João.
O que pretendia com este segundo testemunho 
oral?! Mostrar o que eu aprendi no meio de tanta 
dor, tanto sofrimento.
E, então, o que aprendo?

- Que a saudade corrói e que é preciso uma enorme 
força para a encarar e com ela viver para sempre;
- Que, todavia, a saudade não é estar vazio, mas 
sim cheio de alguém que está “presente” apesar da 
ausência;
- Que o valor do silêncio pode ser a paz;
- Que o meu filho era muito amado e por muita 
gente, para a qual a sua partida foi um choque 
brutal;
- Que era um Ser especial cheio de pureza e 
autenticidade;
- Que, embora fazendo-me muita falta, continuamos 
diariamente a conversar, acompanhando-me dentro 
do meu coração, numa espiritualidade linda;
- Que, só por ele e pela Instituição – Elo Social, 
cujo os técnicos muito o acarinharam, consigo 
arranjar forças para continuar a exercer o cargo de 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
- E… finalmente… aprendi que se pode ter Paz, 
serenidade e sorrir, no meio de tanta dor e saudade, 
sempre acompanhada pela minha pequenina, mas 
insubstituível e muito querida, Família e amigos 
verdadeiros.

Élia Gonçalves
Mãe

A PERDA IRREPARÁVEL 
DE UM FILHO
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uitas mudanças e muitas adaptações. 
Assim foi este ano nas nossas 
residências. Contudo, mesmo com 
todas as restrições impostas, em prol 

da segurança dos nossos utentes e da nossa 
equipa, o carinho, apoio e empenho, sempre 
estiveram presentes. Principalmente, para os 
nossos “Afilhados” que tiveram mais dificuldade 
em se deslocarem a casa. Nestes casos , o 
papel da Ajudante tomou uma proporção ainda 
de maior relevância, tentando preencher essa 
lacuna existente entre utente/ família. 

Devemos salientar a boa adaptação por 
parte dos nossos utentes, que interiorizaram 
as normas de segurança, o distanciamento 
social e o facto de terem que usar máscara 
ou viseira.  Sendo um dado adquirido que o 
calor humano é deveras importante neste 
contexto de Lar Residencial, o mesmo teve de 
ser reajustado à nossa realidade atual e à dos 
nossos “pimpolhos”, que são pessoas que se 
expressam bastante através do contacto físico, 
abraços e beijinhos. Inicialmente eram muitos “ 
NÃO PODEMOS!!!!” , “ SÓ COM O COTOVELO!!!!!”, 
“ OLHA A MÁSCARA!!!!!!!”. Agora, os próprios 

M

O ELO QUE 
NOS UNE
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utentes controlam “os fora da lei”, sendo grande 
parte deles a dizer a esses colegas, “ METE A 
MÁSCARA PARA CIMA!!!!”, “ NÃO TE SENTES NO 
X!!!!” ou “ VAI DESINFECTAR AS MÃOS!!!!!”. Entre 
as afirmações mais caricatas, temos a “ OLHA O 
VIRÍUS!!!!!”, da autoria da nossa Dulce Moedas!!!

Entre regras, distanciamentos, máscaras, luvas, 
batas, desinfectantes e muito cuidado, estamos 
todos juntos a lutar e a preservar este ideal que é 
o Elo Social.

Que venha mais um ano e mais desafios!!!!

Joana Silva, Susana Martins
Ajudantes de Ação Direta
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 s últimos tempos exigiram adaptação 
contínua e as áreas de Psicopedagogia e 
Psicologia não foram exceção.

 Houve necessidade da separação de 
grupos antes constituídos, tendo em consideração 
interesses e áreas fortes de cada um dos utentes. 
Fomos obrigados a trabalhar à distância, recorren-
do às novas tecnologias de comunicação. Se antes 
o trabalho nestas áreas era desenhado e realizado 
em conjunto, no último ano tivemos de planear em 
conjunto e aplicar separadamente, estando uma pro-
fissional com o CACI externo e outra com os utentes 
de CACI mas que permaneceram em Lar Residencial. 
A atividade de Autorrepresentação foi suspensa e as 
restantes intervenções viram os tempos de duração 
encurtados. Confrontámo-nos com os resultados 
daqueles que foram tempos de menor estimulação 
cognitiva, social e emocional dos nossos utentes. 
As saídas de inclusão social foram reduzidas drasti-
camente e o contacto com a comunidade foi muito 
condicionado.
Todas estas adaptações foram e continuam a 
ser exigentes, levando a que nos sintamos mais 
cansados e/ou pressionados de alguma forma. 

Trabalhamos diariamente para que nos possamos 
manter todos protegidos, sem descurar a qualidade 
do nosso trabalho e daquelas que são as atividades 
que podemos proporcionar aos utentes, de modo a 
estimular as suas competências e melhorar a sua 
qualidade de vida.
Em verdade dizemos que estas alterações também 
trouxeram aprendizagens úteis e o fortalecimento 
de aptidões como a resiliência, tolerância e perseve-
rança; no entanto, estamos desejosos para que tudo 
o resto volte ao que era antes: cumprimentos mais 
próximos, sorrisos e gargalhadas soltas, comunica-
ção sem restrições, encontros sem reservas e parti-
lhas mais demoradas no tempo.

Elisabete Chora e Patricia Lourenço
Psicóloga e Psicopedagoga

PANDEMIA
IMPACTO NA ÁREA
PSICOPEDAGÓGICA

O
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om a continuação da pandemia e a con-
sequente abertura do CACI exclusivo, 
houve necessidade de separar os grupos 
de CACI Lar e CACI exclusivo, havendo 
também uma separação dos técnicos 

responsáveis pelas atividades físicas dos diferentes 
setores.
Com esta separação tivemos que reorganizar os 
grupos de intervenção e realizar as atividades de 
uma forma mais individualizada e por conseguinte 
com menos utentes. Devido aos constrangimentos 
de partilha de material não nos foi possível realizar 
jogos em grupo, o que levou a um decréscimo da 
socialização e trabalho de equipa. O tempo útil das 
atividades ficou reduzido, devido à constante desin-
feção dos materiais utilizados, uma vez que sempre 
que existia contato da parte de um dos utentes teria 

de ser desinfetado para que o outro pudesse utilizar.
A suspensão da atividade de natação e grande parte 
dos encontros de inter-centros diminuiu considera-
velmente a realização de atividades em contexto de 
comunidade, o que prejudicou a inclusão social.
Ao longo do ano realizámos as aulas on-line, com 
alguns utentes que se mantiveram em casa, para 
estas atividades foi muito importante as experiên-
cias que fomos recolhendo ao longo do primeiro 
ano da pandemia, procurando, nomeadamente diver-
sificar os exercícios por forma a mantê-los motiva-
dos para a realização dos mesmos.

Elsa Santos e Filipe Barroquinho
Fisioterapeuta e Técnico de Reabilitação

PANDEMIA
IMPACTO NA ÁREA

FÍSICA 

C
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epois de um ano mais condicionado ao 
nível de atividades e de vivências de grupo, 
quisemos voltar a fortalecer o espírito de 
união da Elo Social. Planeámos o ano de 
2021 recorrendo a temas que tinham o 

potencial de aproximar as pessoas, mesmo tendo 
de manter o distanciamento físico. Partilhamos 
agora convosco o resultado daquele que foi mais 
um ano de atividades, consideradas por todos, muito 
positivas.
Abril - Os Sentidos, onde os nossos utentes 
apuraram os sentidos nos mais diversos jogos e 
atividades, tiveram uma prova de sabores, puderam 
observar a mudança de cor num chá com cores bem 

garridas e soltaram os dotes de 
artistas, quando através do toque 
onde as mãos eram colocadas numa 
urna secreta, tiveram que desenhar 
o que tinham encontrado.

15 de maio foi o Dia Internacional 
da Família e, como os amigos 
também são a família que 
escolhemos, durante este mês, 
contactámos amigos e familiares, 
fomos contactados por pessoas 
de quem gostamos e tivemos 
oportunidade de voltar a 

D

ATIVIDADES
TEMÁTICAS
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estar integrados na comunidade, onde também 
pertencemos, através de saídas de inclusão.
Em junho, com a temática da Alimentação, pretendeu-
se sensibilizar os utentes que comer saudavelmente 
não é assim tão complicado, não dá muito trabalho 
e até pode ser mais barato. O fundamental é ter 
algum bom senso e seguir pequenas regras muito 
importantes!

Sozinhos não conseguimos salvar o Planeta, mas 
se Todos fizermos pequenos gestos para ajudar a 
preservar o meio ambiente, já estamos a contribuir 
para que a Terra seja um melhor planeta para as 
futuras gerações e foi com o tema do Ambiente que 
alertamos para esta questão da proteção ambiental, 
em julho.

No mês de agosto, celebrámos a Música, ou não 
fosse este um dos meses do ano em que mais 
bailaricos há! Em todos os cantos da Elo Social houve 
animação: danças coreografadas em sala, trabalhos 
manuais sobre instrumentos musicais, discos pedidos, 
recordações dos musicais de outrora, karaoke e 
interpretações de música em grupo!

Em setembro comemorámos o Reino Animal, e foi 
mesmo o fungagá da bicharada, houve jogos de 
mímica onde os mais variados animais andaram à 
solta, desde os domésticos aos selvagens. No fim, 
todos se entenderam e ainda deram um pezinho de 
dança.

Em outubro, com o aproximar do 38º aniversário da Elo, os nossos 
utentes foram desafiados a recordar vários momentos marcantes, 
desde o lançamento da primeira pedra, ao canto do hino, 
passando pelas peças de teatro e Jogos da Primavera outrora 
realizados. Festejámos a História da Elo Social!

Muito obrigada! Com licença! Bom dia! Por favor! Estas foram 
algumas das palavras de ordem no tema da Cidadania, que 
trabalhámos em novembro! Contribuir para a formação de 
pessoas responsáveis, solidárias que conhecem e exercem os seus 
direitos e deveres, diálogo e respeito pelo outro foram os valores 
que desenvolvemos nesta temática.
Aproveitamos ainda este artigo para partilhar convosco os 
cartazes promocionais de algumas das atividades temáticas 
realizadas.
Muito obrigado.

Elsa Santos, Elisabete Chora, Filipe Barroquinho e Patricia 
Lourenço
Equipa Técnica
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rolongado foi o tempo em que tivemos 
de estar confinados e nos vimos 
obrigados a estar privados das saídas 
de inclusão social. Estas saídas são 

fundamentais para o bem-estar e qualidade de vida 
dos utentes da Elo Social, permitindo-lhes estar 
integrados na comunidade, contactar com pessoas 
externas à instituição, experienciar uma realidade 
diferente daquela que vivem no dia-a-dia, treinar 
competências sociais úteis e incentivar o seu 
desenvolvimento pessoal.
Nestas situações, a inclusão deixa de ser um termo 
teórico para tornar-se em algo real, visível aos 
olhos de todos os interessados. Desde o início deste 
ano que foram, pelo Governo, aliviadas algumas 
medidas que condicionavam bastante este tipo de 
atividades. Com o máximo cuidado, tivemos então 
luz verde para planear as tão desejadas saídas de 
inclusão social em 2021.
Espaços abertos, que permitissem manter a 
distância recomendada e, ao mesmo tempo, 
aproveitar o local sem muitos condicionalismos. 
Definidos os requisitos, de mochila às costas, 
fizemo-nos à estrada. Como prova dos momentos 
divertidos que vivemos, partilhamos convosco o 
plano de viagens deste ano.
A primeira viagem levou-nos até à outra margem 

do rio Tejo. Atravessámos a Ponte 25 de Abril e 
fomos até ao Parque da Paz. A maioria de nós não 
conhecia o espaço e podemos dizer que, depois 
desta visita, ficámos fãs. É um espaço enorme, com 
muita natureza e vida animal. Vimos pessoas a 
fazer desporto, a caminhar (como nós!) e muitas 
famílias a passear. Jogámos à bola, ao jogo do galo 
e almoçámos num espaço verde muito agradável. 
Recomendamos a visita! 
Quando o calor do verão apareceu, fomos à Praia 
das Maçãs, em Sintra. Apesar de a água estar fria 
e a temperatura exterior nem sempre convidar 
a um mergulho, garantimos que nos divertimos! 

REGRESSO ÀS SAÍDAS 
DE INCLUSÃO

P
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Caminhámos na praia, apanhámos sol, comemos 
a típica bola de Berlim e, para tentar compensar 
algumas calorias, demos uns toques na bola. 
Antes de voltar para a instituição, alguns de nós 
conseguiram espreitar também a Aldeia das Azenhas 
do Mar. Recomendamos esta visita, a quem goste 
mais dos banhos de sol do que de água fria!
Uma viagem que não nos cansamos de fazer e 
que é a um saltinho da Elo Social é ir passear ao 
Parque das Nações. A caminhada à beira rio ficou 
reservada para aqueles a quem era mais difícil as 
viagens mais longas. Passeámos nos Jardins da 
Água, no Jardim das Ondas e deliciámo-nos com um 
belo gelado. Antes de voltar, ainda tivemos tempo 
de ver o monstro marinho ao lado do Oceanário, 
que nos alerta para a quantidade exagerada de 
plástico descartável que usamos diariamente. 
Recomendamos este passeio a todas as pessoas, de 
todas as idades e condições! 
Claro que uma viagem que não podia faltar era à 
Quinta Pedagógica dos Olivais. Aliás, não foi uma, 
foram várias as viagens a este espaço agradável 
e onde somos sempre tão bem recebidos. É poder 

estar, verdadeiramente, no campo dentro da cidade! 
Vimos os animais, demos comida a uns e escovámos 
o pelo de outros, aprendemos a ser agricultores 
biológicos, descansámos à sombra dos bancos de 
jardim, fizemos pão e bolinhos. Num ambiente 
descontraído, aqui sentimo-nos sempre em casa 
e há sempre sorrisos e inclusão em cada canto. 
Recomendamos, sem quaisquer reservas.
Como é sempre bom voltar aos locais onde já fomos 
felizes, nós decidimos voltar a um sítio onde, para 
além de sermos felizes, aprendemos sempre muito!!
Tivemos oportunidade de ir ao Pavilhão do 
Conhecimento, onde os nossos utentes foram 
sensibilizados para questões tão simples como o 
gesto de abrir uma torneira e ter água potável a 
correr é banal em muitas partes do planeta. No 
entanto, para mais de 2 mil milhões de pessoas é 
apenas um desejo impossível. Mas pode tornar-se 
realidade com o compromisso de todos!
Ao longo de 30 módulos interativos fomos 
confrontados várias vezes com os nossos hábitos. 
Fechamos a torneira quando lavamos os dentes? 
Lavamos a louça à mão ou usamos máquina? 
Tomamos banho de chuveiro ou de imersão? Uma 
das experiências mostrou-nos que para produzir 
uma simples t-shirt são gastos 2500 litros de água!
Uma coisa é certa, saímos do Pavilhão do 
Conhecimento com a mensagem mais importante 
desta magnífica exposição: A Água é um bem 
precioso que tem que ser bem partilhado por todos!
Esperamos que tenham gostado. Agora podem 
visitar estes locais e comprovar o que dissemos 
sobre cada um. Boas viagens.

Elisabete Chora e Patricia Lourenço 
Psicologa e Psicopedagoga
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alvez, o termo emprego apoiado não seja 
familiar para muitos de vós, habituados 
que estamos a falar em emprego 
protegido.

O emprego apoiado é desenvolvido por pessoas 
com deficiência, com comprovada incapacidade 
ou capacidade reduzida para o trabalho. Os 
beneficiários podem desenvolver a sua atividade 
profissional no chamado mercado aberto de 
trabalho ou através de Centros de Emprego 
Protegidos (CEP), como é o caso da Elo Social. 
Sabemos que a integração das pessoas com 
deficiência no mercado aberto de trabalho é um 
desafio, e que quando acontece, os resultados não 
são duradouros muitas das vezes.
O CEP – Elo Social visa combater essa fragilidade, 
criando um espaço, como o próprio nome indica, 
protegido, onde os seus beneficiários podem 
exercer a sua atividade nas condições que 
lhes é possível e com o apoio de equipas de 
enquadramento.
Já foram muitos os desafios que os CEP 
enfrentaram ao longo da sua existência, foram 
várias as conquistas no âmbito legislativo e 
social, mas em 2019 não antevíamos o que viria 
a acontecer. Desde meados de 2020 que sentimos 
os impactos negativos da pandemia COVID-19 e 

os resultados mostraram isso. Durante esse ano a 
produção baixou de tal forma que não conseguimos 
integrar jovens estagiários e os resultados 
colocaram em risco a sustentabilidade financeira 
do CEP. Mas foi com expectativa que iniciámos o 
ano de 2021 em que pouco a pouco recuperámos 
o trabalho “perdido” em 2020. O futuro parecia 
avizinhar-se melhor e o pior já tinha passado!
Mas os efeitos nefastos da pandemia continuaram 
a existir. Consequência direta da pandemia, não 
foi possível retomar o serviço de embalamento de 
talheres, atividade realizada desde 1995. Para além 
disso o ano também ficou marcado por alterações 

EMPREGO APOIADO 
QUE FUTURO?

T
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sociopolíticas nas autarquias, que transferiram a 
gestão e organização dos transportes adaptados da 
população com mobilidade reduzida a frequentar o 
sistema de ensino, para os respetivos agrupamentos 
de escolas, o que significa que este serviço realizado 
em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa 
deixou de ser assegurado pela Elo Social.
Não perdemos a esperança que melhores dias virão, 
mas não podemos simplesmente ficar à espera 
que algo aconteça, está na hora de (re)pensarmos 
o futuro e procurarmos alternativas. É urgente 
revitalizar o CEP, é urgente encontrar alternativas 
de serviços, por exemplo atividades na área do 
embalamento, empacotamento, distribuição, apoio 
ao transporte; é importante otimizarmos as áreas 
de trabalho e continuarmos a garantir a integração 
de pessoas que não têm ou têm poucas respostas 
alternativas. É isso que faremos e é por isso que 
também apelamos a todos/as, divulguem os nossos 
serviços, divulguem o CEP – Elo Social. 

Sara Ramos
Diretora Geral



22    Revista Caminhos      www.elosocial.org

finados os instrumentos, concluídos 
os ensaios de última hora e estando a 
sala bastante composta de assistência, 
tomadas que foram as necessárias 

medidas de distanciamento social, chegou a hora 
de dar início às comemorações do 38º Aniversário 
da Elo Social.
Tomou a palavra a Presidente da Direção, que se 
dirigiu a todos nos seguintes termos: 

Boa tarde!

Saúdo-vos a todos e permitam-me que 
cumprimente e agradeça em particular a presença 
dos Srs. Chefe Nuno Marques, Chefe João Sousa, 
elementos de policiamento de proximidade e 
elementos do grupo de metais da Banda Sinfónica 
da PSP, que se quiseram associar às comemorações 
do 38ª aniversário da ELO SOCIAL presenteando-
nos com a sua atuação que decerto muito nos vai 
agradar.
O nosso muito obrigado!
PARA ELES PEÇO UMA SALVA DE PALMAS.
Não vão estar sós e os PANTERAS NEGRAS, banda 
da ELO SOCIAL, vão fazer as honras da casa com as 
suas músicas de que tanto gostamos.
PARA ELES PEÇO UMA SALVA DE PALMAS.

Antes de começarmos estas atuações, quero 
lembrar em poucas palavras por que estamos aqui 
a festejar.
Faz hoje precisamente 38 anos que nasceu a ELO 
SOCIAL!
Foi com muita dedicação, trabalho e uma vontade 
inabalável de construir um ninho onde cada um 
dos “nossos filhos” se sentisse realizado, estimulado 
a ser melhor, respeitado e amado que, ao longo 
desses 38 anos, nasceu e cresceu a obra que hoje 
temos e da qual muito nos orgulhamos.
Obra essa que é preciso continuar e não deixar 
nunca que os objetivos que norteram a sua criação, 
se adulterem.

38º 
ANIVERSÁRIO

A
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Há que implementar novos projetos e melhorar os 
que estão feitos.

Tivemos nestes 2 últimos anos a noção real de que, 
de um momento para outro, tudo pode mudar.
Somos uma grande família, que soube estar à altura 
dos desafios que tivemos!
Temos que nos manter sólidos e unidos para vencer 
os desafios que se nos vão apresentar no futuro!
Nada está adquirido para sempre senão 
continuarmos a lutar pela ELO SOCIAL! 
Precisamos de todos, todos os dias!

Não me vou alongar mais. 

Quero dar os PARABÉNS À ELO SOCIAL, PARABÉNS 
AOS NOSSOS UTENTES, PARABÉNS AOS 
FAMILIARES E AMIGOS, PARABÉNS AOS NOSSOS 
TRABALHADORES E VOLUNTÁRIOS, PARABÉNS AOS 
PARCEIROS QUE NOS APOIAM E PARABÉNS AOS 
ASSOCIADOS, EM ESPECIAL AOS QUE FUNDARAM A 
ELO SOCIAL.

Quero lembrar hoje aqui também aqueles que nos 
deixaram ao longo destes anos e que permanecerão 
para sempre nos nossos corações.
Desejar a todos os que estão doentes, que por isso 
não puderam vir, rápidas melhoras.

Vamos então dar inicio à nossa festa, que ainda não 
é tão calorosa e próxima como desejávamos, mas é 
a possível.

Lembro que no final das atuações iremos cantar os 
parabéns e apagar as velas de aniversário, aqui no 
ginásio.
Seguiremos depois para a tenda onde será servido 
o bolo.

Obrigada a todos pela vossa presença. Desejo que 
passem uma tarde muito agradável.
Viva a ELO SOCIAL.

Maria de Lurdes dos Santos Carvalho
Presidente da Direção
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